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18 Niedziela Zwykła   –   2 sierpnia  2020 

 
WPROWADZENIE : Tłumy nakarmione dzięki cudownemu rozmnożeniu chleba i ryb znów 
będą łaknąć. Uzdrowieni z chorób i tak kiedyś umrą. Jednak głód odczuwany przez ciało nie jest 
najgorszym z głodów. Również choroby i cierpienie fizyczne nie są największym nieszczęściem. 
Trudniej zaspokoić głód i uleczyć cierpienie duszy zranionej grzechem, która nie pamięta o 
Bogu i jest odłączona od źródła życia, strącona w otchłań samotności. Tego właśnie głodu i 
cierpienia naszych dusz Bóg dotyka w Eucharystii. "Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie 
jest chlebem? (...) Posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie". "Ja jestem chlebem życia, kto 
do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął". 
 
REFREN : Otwierasz rękę, karmisz nas do syta 

 
Niedziela  - 18 Niedziela Zwykła  
                              - .Ku czci Boga Ojca ( godz.11.15) 
                              - Śp.Ryszard Minicz w 1 rocznicę śmierci – int.dzieci (godz.15.30) 
Poniedziałek    -  Dzień Powszedni 
                              - Śp.Leszek Mańka 
Wtorek  - Wspomnienie Św.Jana Marii Vianneya, prezbitera  
                             . - Za żywych i zmarłych członków Koła Różańcowego 
Środa  - Dzień Powszedni 
                              - Śp.Melania i franciszek Ćwiek  ( godz.19.00 ) 
Czwartek  - Święto Przemienienia Pańskiego 
                               - Śp.Jacek Gabański 
Piątek  - Dzien Powszedni – I Piątek Miesiąca 
                               - Śp.Sławomir Pałasz i Józef Markoni 
Sobota  - Wspomnienie Św.Dominika, prezbitera 
                               - O zdrowie i bł.boże dla Carolyn  ( godz.12.00 ) 
Niedziela               - 19 Niedziela Zwykła  

                       - Śp.Stanisława i Antoni Winsko i zmarli z rodziny ( godz.11.15) 
                                - Śp.Helena i Jan Kubiński ( godz.15.30 ) 
 
 
 

                        
 
Biuletyn” sponsorowany przez: MCNULTY – usługi pogrzebowe, całodobowo, 25 New North 
Parade, Huddersfield, tel. (01484) 426278   
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Announcement made by the Prime Minister on Friday 31st July 2020 ( wyjątki) 
 
Dear Reverend Father, 
The Prime Minister announced yesterday that, from Saturday 8th August 2020, the use of 
face coverings are to be compulsory in Places of Worship. Detailed guidance is awaited 
from the Bishops’ Conference on the exact requirements (i.e. whether this will apply to 
celebrants, ministers, etc) and this will be forwarded to you as soon as this is available to me. In 
the meantime, please take every opportunity to advise people of this change to be introduced 
from next Saturday who are attending Mass or visiting the church(es) for prayer in your parish.  
With every blessing 
+ Marcus 
 
Right Reverend Marcus Stock 
 
Bishop of Leeds 
 
Bishop's House 
 
13 North Grange Road 
 
- BARDZO WAŻNE : Zgodnie z zarzadzeniem rządu angielskiego od soboty 8 sierpnia 2020 
roku WCHODZI NOWE  PRAWO ZASŁANIANIA TWARZY  (MASKA, PRZYŁBICA,SZAL) m.in 
w miejscach kultu. 
Proszę o zabieranie masek ze sobą do kościoła, przestrzeganie tego przepisu podczas 
sprawowanej liturgii w naszym kościele. 

 
- OFIARY NA KOŚCIÓŁ : pani Genowefa Baran £100, p.I.G.Agater ( taca od marca do 

sierpnia) £400, Ofiara od Polskiej Szkoły Sobotniej ( Rent from Polish School) £500. Serdecznie 
dziękuję wszystkim za złożone ofiary. 
 
- Rozpoczęliśmy sierpień. To miesiąc dla nas szczególny tak pod względem religijnym, jak i 
historycznym. W tym miesiącu ze wszystkich stron Polski i Europy tysiące pielgrzymów zdążają 
na Jasną Górę. Łączmy się w modlitwie z tymi, którzy podjęli trud wyjścia na pątnicze szlaki. 
Włączmy się też w wielką modlitwę o trzeźwość naszego narodu. Może dla wyrwania z nałogu 
pijaństwa czy narkomanii kogoś bliskiego, znajomego warto ofiarować Panu Bogu czasową lub 
całkowitą abstynencję. Naszym orędownikiem w modlitwie o trzeźwość jest Święty Maksymilian 
Maria Kolbe. 
 
-  W dzisiejszą niedzielę przypada odpust Porcjunkuli, związany z postacią Świętego Franciszka 
z Asyżu. Przypominam, że warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie jakiegokolwiek 
parafialnego kościoła i odmówienie w nim modlitwy przynajmniej Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, 
stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii św. tego dnia lub w jego pobliżu, modlitwa w 
intencjach wyznaczonych przez papieża oraz wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet 
lekkiego. Odpust ten można uzyskać od południa 1 sierpnia do północy 2 sierpnia. 
Skorzystajmy z tej nadzwyczajnej łaski darowania kar doczesnych za grzechy odpuszczone w 
sakramencie pojednania, a jeszcze przez nas nienaprawione.  
-  We wtore  4 sierpnia, w liturgii wspominamy Świętego Jana Marię Vianneya, patrona 
proboszczów. Przez jego wstawiennictwo dziękujemy Panu Bogu za dar kapłanów i ich posługę 
oraz prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie także z naszej wspólnoty parafialnej. 
 
-  W czwartek  6 sierpnia, przypada święto Przemienienia Pańskiego. W Kościele obchodzone 
jest już od VI wieku, a w Polsce znane od XI wieku. Fakt przemienienia pozwala Apostołom i 
nam zrozumieć, jak niepełne są nasze wyobrażenia o Bogu. To lekcja pokory wobec majestatu 
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Bożej potęgi. Przemienienie Pańskie to święto radości i nadziei, że przyjdzie czas, kiedy Pan 
odmieni nas wszystkich.  
 
- W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W czwartek 
dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w 
Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana 
Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. 
  
- Drodzy Parafianie decyzją Episkopatu Anglii i Walii oraz władz angielskich od 4 lipca zostały 

otwarte kościoły na sprawowanie liturgii Mszy świętej. Msza święta jest czasem spotkania z 
żywym Bogiem, który do nas przychodzi, przemawia i jednoczy ze Sobą. Dzięki niej jesteśmy 
żywym Kościołem. Po długim czasie izolacji konieczne jest, abyśmy byli razem w świątyni. 
Chociaż otwarcie kościołów jest stopniowe i obwarowane pewnymi ograniczeniami to mam 
nadzieję, że będą one jak najszybciej usuwane. Zasady, na jakich otwierane są kościoły mają 
na celu bezpieczeństwo. Zostały one podane przez biskupów angielskich i zaadaptowane przez 
proboszczów poszczególnych parafii. Będziemy starali się do nich dostosować. Aktualnie nie 
została zniesiona jeszcze dyspensa od udziału w Mszach świętych w niedziele i święta 
obowiązujące. Oznacza to, że osoby, które nie wezmą udziału we Mszy świętej ze względów 
zdrowotnych, uzasadnionej obawy o zdrowie własne lub innych osób lub z powodu limitu osób 
w kościołach nie popełniają grzechu ciężkiego. Powinny one uczestniczyć w transmisji Mszy 
świętej na żywo i znaleźć czas na modlitwę. Otwarcie kościołów jest uzależnione od 
obecności wolontariuszy. Dlatego bardzo Was proszę, abyście zgłaszali się do tej posługi..Na 
każdej Mszy świętej powinno być minimum dwóch wolontariuszy. Potrzebujemy 
zorganizować dyżury na kilka tygodni do przodu. Wolontariusze będą proszeni, aby przyjść do 
kościoła wcześniej, czyli 15 minut przed Mszą Świętą. Stoją oni przy wejściu, informują 
odnośnie zajmowania miejsc, podają żel do dezynfekcji, a po nabożeństwie wycierają ławki. 
Nasz  kościół jest już gotowy do sprawowania liturgii. 
 
Ważne : Zanim zarezerwujesz udział we Mszy Świętej : 
Objawami choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa (SARS-CoV-19) mogą być: 
duszność, stan podgorączkowy, objawy przeziębieniowe, gorączka, kaszel, duszności i kłopoty 
z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie. 
Jeśli masz takie objawy, prosimy o pozostanie w domu. 
 
Ważne : Aby zarezerwować udział we Mszy Świętej  w naszym kościele online :  
Wybierz ilość osób (tylko dla rodzin), datę i godzinę, wypełnij swoje dane kontaktowe, zapoznaj 
się i zaakceptuj naszą „politykę prywatności” i wciśnij przycisk „Zarezerwuj” 
Maksymalna ilość osób w kościele podczas Mszy Świętej to 30 osób na obecną chwilę. 

Jeżeli data wyświetla się na czerwono, oznacza to że maksymalna ilość osób w danym dniu 
została już zarezerwowana. 
Można też zarezerwować udział we Mszy Świętej telefonicznie lub wysyłając sms na numery 
telefonów podanych  w nagłówku biuletynu. 
 
WAŻNE : TYMCZASOWY PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH W NASZYM KOŚCIELE 

 
Środa godz.19.00 
Sobota  godz.12.00 
Niedziela godz.11.15 i 15.30 

 
Pierwszeństwo udziału w Mszach Świętych ze zrozumiałych względów mają wolontariusze oraz 
osoby, które zamówiły intencje. 
– Przy wejściu do kościoła będą stać wolontariusze, którzy pomogą we wszystkim. 
– Wchodząc do kościoła należy zdezynfekować dłonie dostępnym tam żelem lub płynem. 
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– Zajmujemy miejsca w kościele według wskazań wolontariuszy tak, aby zachować 

dystans 2 metry do innych osób. Osoby mieszkające razem nie muszą zachowywać dystansu 
do siebie. 
– W naszym kościele obowiązuje ruch jednokierunkowy . 
– Nie ma na razie śpiewu w czasie Mszy. 
– W prezbiterium przebywa tylko ksiądz. 
– Podchodzenie do Komunii świętej będzie jednokierunkowe. Komunia Święta będzie 
podawana na dłoń . W czasie udzielania Komunii poszczególnym osobom nie będzie dialogu 
pomiędzy nimi a księdzem („Ciało Chrystusa”, „Amen”). Dialog ten będzie miał miejsce przed 
udzielaniem Komunii i będzie odmówiony wspólnie. 
W obecnym czasie ze względu na podane zasady potrzebne będzie skupienie na tym, co 
najważniejsze oraz cierpliwość i zrozumienie. Pamiętajmy, że jest to okres przejściowy i 
miejmy nadzieję, że zakończy się jak najszybciej. Niech nasza wiara prowadzi nas na spotkanie 
z Bogiem w Eucharystii. 
 
- We Mszach Świętych niedzielnych mogą uczestniczyć ze względu na wprowadzone 
ograniczenia i wymogi tylko osoby,które uprzednio dokonają rezerwacji na naszej stronie 
internetowej,telefonicznie lub poprzez sms. 
 
- Osoby, które zarezerwują sobie obecność na Mszach Świętych niedzielnych prosimy o 
przybycie wcześniej,by na czas zająć swoje miejsce w kościele (procedury bezpieczeństwa przy 
wejściu do kościoła). 
 
Spowiedź święta jest możliwa po uprzednim umówieniu się telefonicznym na określoną 
godzinę i dzień z księdzem proboszczem. Spowiedź Święta będzie we środy od godziny 
18.00 do 18.45  i w soboty od godziny 11.00 do 11.45 przed Mszą świętą. Obowiązują zasady 
higieny i bezpieczeństwa podczas spowiedzi. 
 

 
 
BÓG ZAPŁAĆ ZA WSZYSTKIE DOTYCHCZASOWE  WPŁATY NA POTRZEBY NASZEGO 
KOŚCIOŁA. TO DZIĘKI WASZEJ HOJNOŚCI  JESTEŚMY SPOKOJNIEJSI O PRZYSZŁOŚĆ 
NASZEJ ŚWIĄTYNI. NIESTETY BEZ WASZEGO WSPARCIA i ZAANGAŻOWANIA TA 
ŚWIĄTYNIA BY NIE PRZETRWAŁA.   
 
- WAŻNE – POMOC DLA PARAFII -  Zachęcamy  wszystkich parafian, aby w tym trudnym 
czasie, w miarę swoich możliwości aktywnie i regularnie  wspierali finansowo naszą parafię, 
abyśmy mogli zachować płynność finansową.Ofiary można składać przelewem lub czekiem na 
PCM HUDDERSFIELD, LLOYDS BANK,  sort code 30-94-57 nr konta 00619953 z dopiskiem 
TACA lub GIFT AID .Czeki prosimy wypisywać na PCM HUDDERSFIELD i zaadresować na : 
Polish RC Church, 88 Fitzwilliam Street, Huddersfield HD1 5BB, United Kongdom. Wasze 
ofiary są jedynym źródłem utrzymania naszego kościoła. 

 
- DLA RODZICÓW DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH: Zdaję sobie sprawę, że jesteście 

zatroskani  o uroczystość I Komunii Świętej Waszych dzieci. Jest to również i moja troska jako 
Waszego duszpasterza. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej zorganizujemy 27 września 
2020 roku pod warunkiem,że  zostaną zniesione przepisy państwowe i kościelne w tym 
względzie . Rodzice dzieci, którzy  planowali Komunię świętą zorganizować w Polsce mogą do 

nas dołączyć. Nikogo nie pozostawimy bez opieki. Proszę też pomóc dzieciom z 
przygotowaniem do pierwszej spowiedzi świętej. Niech dobry Bóg da nam dużo sił, abyśmy 
przetrwali ten trudny czas.  
 
CZYTANIA MSZALNE NA 18 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 
 
Czytanie z Księgi Proroka Izajasza (Iz 55, 1-3) 
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Tak mówi Pan: "Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! 
Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko! Czemu 
wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę – na to, co nie nasyci? 
Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. 
Nakłońcie uszu i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z 
wami wieczyste przymierze; niezawodne są łaski dla Dawida".Oto Słowo Boże. 
 
 
(Ps 145 (144), 8-9. 15-16. 17-18) 
REFREN: Otwierasz rękę, karmisz nas do syta 
 
Pan jest łagodny i miłosierny, 
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. 
Pan jest dobry dla wszystkich, 
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. 
 
Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, 
a Ty ich karmisz we właściwym czasie. 
Ty otwierasz swą rękę 
i karmisz do syta wszystko, co żyje. 
 
Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach 
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. 
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, 
wszystkich wzywających Go szczerze. 
 
 
Czytanie z Listu Św.Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 8, 35. 37-39) 

Bracia: Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy 
prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim tym 
odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, 
ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani 
co jest wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od 
miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.Oto Słowo Boże. 
 
Aklamacja (Mt 4, 4b) : Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja. 
 
 
Słowa Ewangelii według Św. Mateusza (Mt 14, 13-21) 
Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie, osobno. 
Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. 
Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie 
i rzekli: "Miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do 
wsi i zakupią sobie żywności". Lecz Jezus im odpowiedział: "Nie potrzebują odchodzić; wy 
dajcie im jeść!" Odpowiedzieli Mu: "Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb". On 
rzekł: "Przynieście Mi je tutaj". Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć 
chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je 
uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano 
dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, 
nie licząc kobiet i dzieci.Oto Słowo Pańskie. 
 
 
 


